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Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, în data de 19 iunie 2020, ora 09.00,
examenul de promovare în grad profesional imediat superior a următoarelor funcţii publice de
execuţie:
- inspector I superior în cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Compartiment
registru agricol
- inspector I principal în cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Impozite şi Taxe
Persoane Juridice
- inspector I principal în cadrul Biroului control, strategii si marketing institutional,
Compartiment strategii, marketing instituţional şi managementul calităţii
- inspector protecţie civilă I principal în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă,
Ssm, Protecţie Civilă, Compartiment protecţie civilă
- poliţist local I principal în cadrul Serviciului Ordine şi Linişte Publică şi Paza a Bunurilor şi
Compartimentului Control Mediu
- poliţist local I superior în cadrul Biroului Circulaţie Drumuri Publice şi Control Transport
- poliţist local III superior în cadrul Serviciului Ordine şi Linişte Publică şi Paza a Bunurilor.
Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepţia literei b), din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani
de activitate;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării
prezentului anunţ, respectiv în perioada 21 mai 2020 – 09 iunie 2020 inclusiv, ora 16;00 şi
conţine în mod obligatoriu:
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în
care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
- formularul de înscriere care se poate descarca de pe site-ul institutiei de la adresa www.
primariaroman.ro, secţiunea Primăria Roman/Organizare/Carieră.
Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.
Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior:
- pentru postul de inspector I superior în cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,
Compartiment registru agricol:
- H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020 – 2024;
- Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

- Legea nr. 54/2017 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 28/2008 privind registrul
agricol;
- pentru postul de inspector I principal în cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciul
Impozite şi Taxe Persoane Juridice:
- Legea nr. 227/2015, Codul fiscal, cap. Titlul IX, Impozite şi taxe locale;
- Legea nr. 207/2015, Codul de procedură fiscală.
- pentru postul de inspector I principal în cadrul Biroului control, strategii si marketing
institutional, Compartiment strategii, marketing instituţional si managementul calitatii:
- Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor
publice;
- SR EN ISO 9001: 2015. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
- Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2027 aprobată
prin HCL nr. 10/2016.
- pentru postul de inspector protecţie civilă I principal în cadrul Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă, Ssm, Protecţie Civilă, Compartiment protecţie civilă:
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă;
- OMAI nr. 75/27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea,
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- pentru posturile de poliţist local I asistent în cadrul Serviciului Ordine şi Linişte Publică şi
Paza a Bunurilor şi Compartimentului Control Mediu şi postul de poliţist local III principal în
cadrul Serviciului Ordine şi Linişte Publică şi Paza a Bunurilor:
- Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire
socială, a ordinii şi liniştii publice;
- Legea nr. 155/2010, Legea poliţiei locale;
- H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
poliţiei locale;
- Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
- pentru postul de poliţist local I superior în cadrul Biroului Circulaţie Drumuri Publice şi
Control Transport:
- Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire
socială, a ordinii şi liniştii publice;
- Legea nr. 155/2010, Legea poliţiei locale;
- H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
poliţiei locale;
- Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Bibliografie obligatorie pentru toate posturile:
- Constituţia României;
- Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv
republicările, modificările şi completările acestora.
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